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Al-Anbaa Monday 16th August 2010 - No 12360يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 6 من رمضان 1431 ـ 16 أغسطس 2010 الـــعـدد:

اجتماع يضم »المالية« و»المركزي« و»التخطيط« األربعاء إلعداد ورقة حول رؤية حكومية مشتركة بشأن آلية التمويل  وأدواته  بتوجيهات من رئيس الوزراء

الشيطان يكمن في.. التمويل!
الجدل حول المقترحات الجديدة لتنفيذ المشروعات التنموية يستمر والبنوك تدعو الحكومة لضمان قروضها للشركات المطروحة لالكتتاب بدالً  من إحداث ازدواجية بالنظام المصرفي

نوافذ 
رمضانية

ص20 - 28

أذان الفجر 3:51

 أذان املغرب 6:28

الس�لفية العجمي: 
ليس�ت حزبًا حادثًا 
وإنما  مبتدعًا  تنظيمًا  وال 
امتداد للرعيل األول
وعقيدتهم منهجهم  في   

مأكول الهنا

شوربة لفائف العجين

لفائف الكوسة
سلطة 
الجبن 

والكمثرى

حة
وا

رئيسة الجمعية االقتصادية وعضو اللجنة المالية البرلمانية 
النائبة د.روال دشتي ل� »األنباء«:

هناك حملة »تش�ويه منظم« بوجه أفكار  تمويل 
مش�اريع التنمي�ة وال يج�وز أن يخض�ع تنفيذ 
الخط�ة ألمزج�ة البع�ض بالقط�اع المصرفي

ُأذّكر البنوك بأن الدول�ة قامت خالل األزمة بدعمها 
ف�ي وقت لجأت فيه دول أخرى إل�ى تأميم بنوكها.. 
والدعم الحكومي لم يكن لتغطية انكش�افاتها فقط 
بل لدعم القطاعات االقتصادية الحقيقية ص 9

أن هناك ودائع حكومية تفوق ال� 4 مليارات في البنوك

لم يدفع أحد بإقصاء »المركزي« بل شددنا 
عل�ى دوره فلماذا كل ه�ذه الزوبعة؟!

المشكلة ليس�ت 
في السي�ولة ألنها 

موجودة بل في تحويل 
السيولة إلى تمويل رغ�م 

حماد يخوض االنتخابات في »الثالثة«
أعلن النائب س���عدون 
حم���اد عزم���ه خ���وض 
االنتخابات النيابية املقبلة 
في الدائرة الثالثة بدال من 
دائرته االنتخابية احلالية 
)اخلامس���ة(. وقال حماد 
في مؤمت���ر صحافي عقده 
ف���ي مجلس األم���ة أمس، 
ان س���بب انتقاله للدائرة 
الثالثة ان توزيعة الدوائر 

اخلمس احلالي���ة غير عادلة، حيث يصل 
عدد الناخبني ف���ي إحدى الدوائر إلى 140 
ألفا في حني ان عددهم في دائرة أخرى أقل 

بكثير. وأضاف: في االنتخابات 
املاضية حصلت على املركز 
الثاني بعدد 16 ألف صوت، 
لكنني أرى أنني س���أنافس 
على املركز األول في الدائرة 
الثالثة، مشيرا الى أنه حينما 
كانت الدوائر 25 قرر خوض 
االنتخابات عن دائرة خيطان 
عام 2005 ولم يتم ذلك بسبب 
حل املجلس. واختتم مؤمتره 
الصحافي قائال ان املرشح يختار الدائرة 
التي يرى أنها أنسب له ومن هذا املنطلق 

اتخذت قراري.

سعدون حماد

ذوو ضحاي�ا حريق الجهراء: عام 
مّر على الذكرى والحزن والبكاء 
ص10 اإلفط�ار   موائ�د  عل�ى 

تعت�رف  اإلس�المية  الجماع�ة 
جمال  بإنج�ازات  األولى  للمرة 
عبدالناص�ر وتدع�و إلع�ادة 
ص40 تاريخ�ه  ف�ي  النظ�ر 

محمد الحسيني
فجأة وصلت قاطرة خطة التنمية التي انطلقت 
قبل أش����هر على طريق ُمعّبدة وس����هلة وبدعم 
نيابي وشعبي واس����ع الى منطقة وعرة لتقف 
عند مفترق التمويل بانتظار حتديد االجتاه. وألن 
القضي����ة على درجة قصوى من األهمية وطنيا 
واقتصاديا وسياس����يا، يبدو انها ستفضي إلى 
تغيير جذري في خارطة التحالفات السياسية 

ومشهدها احلالي.
املوضوع األساس����ي هو متويل املشروعات 
الكبرى التي سيوكل تنفيذها إلى شركات تطرح 
لالكتت����اب العام وفق قوانني هندس����ها النائب 
املخضرم أحمد السعدون وتبناها مجلس األمة 

من خارج النظام املصرفي احلالي.
املؤيدون يس����تندون إلى معتقد بأن البنوك 
احمللي����ة غير ق����ادرة عل����ى حمل به����ذا الثقل 
ويستش����هدون بعدة حجج أهمه����ا ان الودائع 
احلكومية لدى البنوك حاليا واملقدرة ب� 4 مليارات 
دينار لم توجه بالزخ����م الكافي لتحقيق النمو 
املطلوب وبأن متويل البنوك للخطة ُيخضعها 
لتقدي����رات األخيرة بج����دوى التمويل مبا يهدد 
اخلطة نفسها، ويضيف هؤالء ان احلكومة دعمت 
خالل األزمة االقتصادية مبا يكفي البنوك فحمت 
الودائع وساهمت في تطويق املخاطر وآن األوان 
لتوجيه دعم مماثل للقطاعات اإلنتاجية واخلدمية 

األخرى.  وفي املقابل، 
ترى أوس����اط القطاع 
املصرفي مدعومة بآراء 
اقتصادية واسعة في 
مقترح����ات التموي����ل 
تهدي����دا  املس����تجدة 
القائم  املال����ي  للنظام 
وإلغ����اء لدورها يبدأ 
بازدواجية غير مبررة 
تسلب صالحيات البنك 
الباب  املركزي وتفتح 

أمام التعدي على املال العام وهما تعبيران وردا 
في رد وزير املالية مصطفى الشمالي على مقترح 
زيادة رأس����مال صندوق التنمية والذي نشرته 
»األنباء« في عددها الصادر في 4 اجلاري، وتدعو 
هذه االوساط الى إرخاء القيود املفروضة عليها 
والتي أدت الى احلد من عمليات التمويل والتي 
نتجت عن أزمة هزت االقتصاد العاملي بأس����ره 
وليس االقتصاد الكويتي فقط. وترى هذه األوساط 
ان ضمان احلكومة لتمويل البنوك للمشروعات 

املعنية مستقبال يشكل حال للموضوع. 
الى ذلك اعل����ن نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
واالسكان الشيخ احمد الفهد ل� »كونا« أن اجتماعا 
تنسيقيا لعدد من اجلهات احلكومية عقد أمس ومت  
بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد تكليف وزارة املالية والبنك املركزي 
واألمانة العامة للتخطيط والتنمية بتقدمي رؤاها 
حول خطة التنمية ف����ي اجتماع يعقد االربعاء 
املقبل متهيدا إلعداد ورقة بش����أن بلورة رؤية 

مشتركة حول آلية التمويل وأدواته. 
وبعدما عرضت »األنباء« رأي وزير املالية 
وكذلك رد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية 
الذي يعمل حت���ت مظل���ة وزارة اخلارجية 
وما تضمناه م���ن مالحظات وحتفظات على 
مقترح زيادة رأسمال صندوق التنمية لتمويل 
مش���روعات اخلطة، 
الي���وم رأي  نعرض 
رئيس���ة اجلمعي���ة 
االقتصادي���ة النائبة 
التي  د.روال دش���تي 
تتبن���ى رأي���ا مؤيدا 
املشروعات  لتمويل 
عبر آلية جديدة على 
ان تبقى اآللية حتت 
رقابة البنك املركزي.

الشركات لم تتقدم إلى »البيوت منخفضة التكاليف«

قال��ت النائبة د.روال دش��تي في معرض 
تأييدها لالفكار اجلديدة لتمويل املشروعات 
التنموية مبا حصل مع طرح مشروع البيوت 
املنخفض��ة التكاليف، فبالرغم م��ن اهتمام 
كثير من الشركات وشرائها كراسة املزايدة، 
اال ان ايا منها لم يتقدم، مشيرة إلى أن العائق 

التمويلي جزء اساسي من قرارها.

»األشغال« تبدأ تنفيذ مبنى اإلدارة 
العامة للهجرة األسبوع الجاري

يستغرق سنتين وبكلفة 25 مليون دينار

فرج ناصر
أعلن مدير إدارة تنفيذ املشاريع اخلاصة بوزارة 
األشغال م.عباس غلوم ان الوزارة ستبدأ خالل األسبوع 
اجلاري تنفيذ مش����روع مبنى اإلدارة العامة للهجرة 
التابع ل����وزارة الداخلية وذلك في منطقة الضجيج. 
وأضاف ان املبنى مكون من دورين وسرداب باإلضافة 

الى اخلدمات األخرى.
وكش����ف عن ان كلفة هذا املش����روع تبلغ حوالي 
25 مليون دينار، مؤكدا ان مدة إجنازه ستس����تغرق 

سنتني.

لدع�م  دوالر  م�لي�ون   24
المفتوحة  العربي�ة  الجامعة 
األم وفرعها في الكويت  ص7

منصور عزاره: 
أحلى ثالثة 

أشياء بالدنيا 
شغلتان هما.. 

الحب!

التفاصيل ص5


